INLEIDING
Sinds de aftrap op 17 april 2020 hebben meer dan 5500 personen de Belgische
CoronaCookingSurvey ingevuld en meer dan 1500 personen de eerste miniCoronaCookingSurvey waarvoor hartelijk bedankt!
Deze week delen we opnieuw enkele resultaten uit onze grote
(internationale) CoronaCookingSurvey en een aantal resultaten uit de
eerste mini CoronaCookingSurvey, die verder inzoomde op de frustraties rond het
boodschappen doen. Uit de grote (internationale) CoronaCookingSurvey delen we deze week
resultaten over de veranderingen in ons kook- en bakgedrag sinds de lockdown
De dataverzameling van de grote (internationale) CoronaCookingSurvey loopt nog steeds
zolang er in ons land lockdown maatregelen van kracht zijn. U kunt nog steeds deze enquête
(http://bit.ly/3bmPUTy) invullen. Deze dataverzameling loopt ook nog steeds in enkele andere
landen: https://www.uantwerpen.be/en/projects/food-media-society/corona-cookingsurve/fill-out-the-survey/ .
Deze week lanceren we opnieuw een tweede mini-CoronaCookingSurvey. Deze week gaat het
over koken en bakken. In deze mini-enquête zijn we erg geïnteresseerd in jullie kook- en
bakervaring en waar jullie je inspiratie voor recepten vandaan halen. Deze enquête is kort (5
à 10 minuten invultijd) en kun je invullen via deze link: https://bit.ly/3eZIoQx.
Blijf op de hoogte van ons onderzoek via onze website: www.coronacookingsurvey.be of via
onze Facebookpagina: Corona Cooking Survey.

Resultaten:
Tenzij anders vermeld, werd alles gemeten op schalen die variëren van 1 tot 7, we rapporteren
de gemiddelden en standaardafwijkingen. Zodra p <0.01 beschouwen we deze verschillen ook
statistisch significant. Tenzij anders vermeld zijn alle gerapporteerde resultaten berekend
met Repeated Measure (M)ANOVAs in SPSS26.

VOORLOPIGE RESULTATEN:

De grote
CoronaCookingSurvey

WIE HEEFT ER DEELGENOMEN AAN DE GROTE #CORONACOOKINGSURVEY?
Ondertussen hebben reeds meer dan 5997 Nederlandstalige personen die in België
in lockdown verblijven de grote CoronaCookingSurvey ingevuld.
Net als vorige week vinden we het erg belangrijk op voorhand een beschrijving mee te geven
van de 5997 personen waarover we rapporteren. Want opnieuw, hoewel alle leeftijden,
geslachten en sociale groepen vertegenwoordigd zijn, zijn sommigen talrijker aanwezig dan
anderen. De groep van 5997 bestaat nu vooral uit:
•

Hoger opgeleide (80.3%) vrouwen (79.8%) tussen 18 en 88 jaar oud (gemiddelde leeftijd =
26.80, SD = 14.99).

•
•

•

De meerderheid (69.3%) werkte voor de lockdown en 68.9% hiervan deed dat voltijds.
19.9% was voor de lockdown niet aan het werk.
Sinds de lockdown is 29.8% van onze steekproef niet meer aan het werk (een stijging met
10%). Van de groep die momenteel wel nog aan het werk is doet 60.2% dat nog voltijds
(een daling met bijna 10%).
Van alle 5997 deelnemers geeft
o Slechts een minderheid (22.6%) aan dat ze sinds de lockdown een deel van
hun inkomen verloren hebben,
o De meerderheid (82%) aan dat ze zelden tot nooit problemen hebben om
financieel rond te komen,
o En voor 90.8% is het zelden tot nooit moeilijk om genoeg geld te hebben voor
eten te kopen.

Het is dus belangrijk in het achterhoofd te houden bij deze eerste resultaten dat we nog
steeds voornamelijk spreken over een grote groep grotendeels jonge en hoger opgeleide
vrouwen voor wie eten kopen geen financiële zorgen geeft.

KOKEN ONZE DEELNEMERS ANDERS DOOR COVID-19?
ONZE DEELNEMERS KOKEN MEER MET RESTJES EN GOOIEN MINDER ETEN
WEG
Onze deelnemers scoren in de keuken ook iets beter op duurzaamheid sinds de lockdown.
•
•

Ze koken iets vaker met restjes (Mvoor = 4.44; SD = 1.23 Mna = 4.62 SD = 1.30, p<.001).
En gooien minder vaak eten weg (Mvoor = 3.10; SD = 1.34 Mna = 2.64 SD = 1.24, p<.001).

ONZE DEELNEMERS KOKEN ANDERS EN GEZONDER
Onze deelnemers koken sinds de lockdown vaker op basis van (uitsluitend) verse
ingrediënten en minder vaak op basis van kant-en-klare ingrediënten (zoals kant-en-klare mixen,
Mvoor = 5.96; SD = 1.24 Mna = 6.15 SD = 1.15, p<.001).
Onze deelnemers doen hier ook extra inspanningen voor, ze proberen
•
•

iets vaker nieuwe recepten uit (Mvoor = 4.56; SD = 1.22 Mna = 4.66 SD = 1.36, p<.001).
iets vaker recepten aan te passen om ze gezonder te maken (Mvoor = 4.07; SD = 1.39 Mna = 4.15
SD = 1.43, p<.001).

ONZE DEELNEMERS BAKKEN MEER, EN JA OOK BROOD
Onze deelnemers bereiden niet enkel hun warme hoofdmaaltijden op basis van verse
ingrediënten, ze doen dit nu ook vaker voor brood (Mvoor = 2.62; SD = 2.12 Mna = 3.06 SD = 2.35, p<.001) en (ander)
gebak (Mvoor = 3.41; SD = 1.66 Mna = 3.73 SD = 1.81, p<.001).

ONZE DEELNEMERS ERVAREN KOKEN SINDS DE LOCKDOWN ALS MEER
AANGENAAM
Vorige week zagen we dat boodschappen doen sinds de lockdown meer frustrerend en
stresserend geworden is. Deze week zien we dat het koken zelf er sinds de lockdown wel een
pak aangenamer op geworden is.
Onze deelnemers ervaren koken nu als:
•
•
•
•
•
•

Minder tijdrovend (Mvoor = 4.07; SD = 1.80 Mna = 3.30 SD = 1.79, p<.001).
Minder frustrerend (Mvoor = 2.59 SD = 1.53 Mna = 2.47 SD = 1.47, p<.001).
Minder stresserend (Mvoor = 2.96; SD = 1.54 Mna = 2.62 SD = 1.48, p<.001).
Meer ontspannend (Mvoor = 4.93; SD = 1.56 Mna = 5.15 SD = 1.53, p<.001).
Plezieriger (Mvoor = 5.09; SD = 1.43 Mna = 5.24 SD = 1.43, p<.001).
En meer als een creatieve bezigheid (Mvoor = 4.75; SD = 1.68 Mna = 4.92 SD = 1.70, p<.001).

ONZE DEELNEMERS GEBRUIKEN SINDS DE LOCKDOWN VAKER EIGEN
RECEPTEN
Onze deelnemers gebruiken sinds de lockdown vaker eigen recepten of geen recepten (Mvoor =
1.88; SD = 1.19 Mna = 1.69 SD = 1.10, p<.001).

Hierdoor daalt hun gebruik van recepten die komen van
•
•
•
•

familie (Mvoor = 3.87; SD = 1.35 Mna = 3.65 SD = 1.47, p<.001)
vrienden (Mvoor = 3.08; SD = 1.23 Mna = 2.71 SD = 1.35, p<.001)
celebrity chefs (Mvoor = 3.20; SD = 1.45 Mna = 2.85 SD = 1.51, p<.001)
food influencers (Mvoor = 2.03; SD = 1.41 Mna = 1.93 SD = 1.41, p<.001) die in het algemeen al niet zo
populair waren

TOEGANG TOT VOEDING IS DE NIEUWE BARRIÈRE TOT KOKEN
We weten uit eerder onderzoek dat klassieke barrières tot zelf koken vaak tijd, geld,
kookvaardigheden en toegang tot voedingswaren zijn.
Voor onze deelnemers zien we een verschuiving in deze barrières. Sinds de lockdown worden
tijd (Mvoor = 3.80; SD = 1.48 Mna = 2.32 SD = 1.40, p<.001) en kookvaardigheden (Mvoor = 1.88; SD = 1.19 Mna = 1.69 SD = 1.10,
p<.001) beduidend minder als barrières ervaren, en toegang tot voeding (Mvoor = 1.74; SD = 1.04 Mna =
2.46 SD = 1.55, p<.001) ervaren onze deelnemers nu beduidend meer als een barrière.
Geld werd niet meer of minder als een barrière ervaren.

WEETJE VAN DE WEEK
We hadden beloofd te vertellen wat de resultaten zijn over de toiletpapier vraag. Onze
resultaten geven weer dat er niet significant meer toiletpapier werd gehamsterd door onze
deelnemers (p = .01). Wie oh wie deed het dan wel? En willen deze personen dan toch ook nog
deelnemen aan onze studie?

VOORLOPIGE RESULTATEN:

MINI 1
CoronaCookingSurvey

WIE HEEFT ER DEELGENOMEN AAN DE EERSTE MINI
#CORONACOOKINGSURVEY?
In totaal hadden 1515 personen die momenteel in België verblijven tijdens de lockdown de
survey ingevuld.
Het is belangrijk om ook hier op voorhand een beschrijving mee te geven van de 1515
personen waarover we nu rapporteren. De groep van 1515 bestaat nu vooral uit:
•

Hoger opgeleide (71.2%) vrouwen (85.7 %) tussen 18 en 81 jaar oud (gemiddelde leeftijd = 27.90, SD =
13.54).

•
•

•

De meerderheid (74.8%) werkte voor de lockdown en 67.3% hiervan deed dat voltijds.
10.6% was voor de lockdown niet aan het werk.
Sinds de lockdown is 21.7% van onze steekproef niet meer aan het werk (een stijging met
10.1%). En van de groep die momenteel wel nog aan het werk is doet 58.6% dat nog
voltijds (een daling met bijna 10%).
Van alle 1515 deelnemers geeft
o Slechts een minderheid (25.2%) aan dat ze sinds de lockdown een deel van hun
inkomen verloren hebben,
o De meerderheid (74.1%) aan dat ze zelden tot nooit problemen hebben om
financieel rond te komen,
o En voor 85.9% is het zelden tot nooit moeilijk om genoeg geld te hebben voor
eten te kopen.

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat bij deze eerste resultaten we nog
steeds voornamelijk spreken over een grote groep grotendeels jonge en hoger opgeleide
vrouwen voor wie eten kopen geen financiële zorgen geeft.

We keken ook naar verschillen per regio en hanteerden hiervoor volgende indeling op
basis van postcodes:
•

1000 - 1999 Regio Brussel (inclusief Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant)

•

2000 - 2999 Regio Antwerpen

•

3000 - 3999 Regio Leuven/Limburg

•

8000 - 8999 Regio West-Vlaanderen

•

9000 - 9999 Regio Oost-Vlaanderen

ONZE DEELNEMERS MAKEN MEER BOODSCHAPPENLIJSTJES SINDS DE
LOCKDOWN
Bijna de helft van onze deelnemers (47.2%) geeft aan meer boodschappenlijstjes te maken
sinds de lockdown. Dit is niet anders in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen,
Leuven/Limburg en Brussel.
De voornaamste redenen hiervoor zijn om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zo min mogelijk naar de winkel te gaan (95.5%)
Niets te vergeten (93.7%)
Een overzicht te hebben van wat er nog thuis is en wat nodig is (89.4%)
Meer rust te hebben in de winkel (74.8%)
Minder voedsel te verspillen (alleen kopen wat nodig is) (73.7%)
Tijd te besparen (72.4%)
Een overzicht te hebben van wat gezin/omgeving wil (70.1%)
Om makkelijker een weekmenu te plannen (68.8%)

De minst belangrijke redenen zijn om:
•
•

Geld te besparen (31.1%)
In te spelen op promoties (19.5%)

FYSIEK IN DE WINKEL BOODSCHAPPEN DOEN
SINDS DE LOCKDOWN, DOET EEN KWART VAN ONZE DEELNEMERS FYSIEK
BOODSCHAPPEN IN EEN ANDERE WINKEL
Bijna een kwart van de deelnemers (23.7%) doet sinds de lockdown fysiek boodschappen in een
andere winkel. En dit is niet significant anders in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen,
Leuven/Limburg en Brussel.
De voornaamste redenen voor deze verandering zijn:
•
•
•
•
•

Minder lange wachtrijen (68.4%)
Vlottere bereikbaarheid (59.1%)
Meer beweegruimte (49.8%)
Andere winkelbezoekers gaan er beter om met maatregelen (42.2%)
Betere hygiënische en veiligheidsmaatregelen (41.2%)

OVER HET ALGEMEEN ZIJN ONZE DEELNEMERS VRIJ TEVREDEN OVER HUN
ERVARING IN DE FYSIEKE WINKEL, TOCH ZIJN ER ENKELE PIJNPUNTEN
Over het algemeen zijn onze deelnemers vrij tevreden over hun winkelervaring (Mvoor = 5.02; SD =
1.43).

Wel zijn er enkele zaken waarover onze deelnemers minder tevreden zijn:
•
•

Prijzen (36.7% is een beetje ontevreden tot heel erg ontevreden hierover)
Goede omgang van andere winkelbezoekers met maatregelen (30% is een beetje ontevreden
tot heel erg ontevreden hierover)

•

Voldoende beweegruimte in de winkel (27.6% is een beetje ontevreden tot 15,7% heel erg ontevreden
hierover)

•

Promoties/bonussen met klantenkaart (22.3% is een beetje ontevreden tot heel erg ontevreden
hierover)

•

De snelheid waarmee rekken worden aangevuld (18% is een beetje ontevreden tot heel erg
ontevreden hierover)

De grootste tevredenheid werd gerapporteerd door deelnemers die bij “Cru”
boodschappen deden. Deelnemers die winkelden bij Intermarché en Smatch waren
iets minder tevreden.

Tevredenheid van deelnemers bij het boodschappen doen per
winkel. Gemeten op een 7-puntenschaal 1 = heel erg
ontevreden; 7 = heel erg tevreden.

ONLINE BOODSCHAPPEN DOEN
VAN FYSIEK IN DE WINKEL BOODSCHAPPEN DOEN NAAR ONLINE
BOODSCHAPPEN BESTELLEN OF OPHALEN
Van de deelnemers die afgelopen week hun boodschappen online bestelden of ophaalden,
deed 31% voordien voornamelijk fysiek boodschappen.

De voornaamste redenen voor deze verandering zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Om niet langer te moeten aanschuiven aan de kassa (68%)
Om tijd te besparen (67.2%)
Om meer gerust te zijn op vlak van hygiëne en veiligheid (66.4%)
Omwille van angst om naar de winkel te gaan (50.8%)
Om zeker te zijn dat producten in voorraad zijn (41.4%)
Andere promoties dan in de fysieke winkel (10.2%)
Minder of geen beperkingen op het aantal stuks dat gekocht mag worden (9.4%)

SOMMIGEN KUNNEN MET SUCCES ONLINE BOODSCHAPPEN DOEN, VOOR EEN
KLEINERE GROEP IS DIT NIET GELUKT DEZE WEEK
Ongeveer een kwart van de deelnemers (27.3%) heeft de afgelopen week met succes online
boodschappen gedaan. Opnieuw is dit niet significant anders in de verschillende provincies.
1 op 10 (12.3%) van onze deelnemers heeft deze week geprobeerd online boodschappen te doen,
maar is daar niet in geslaagd.
•
•
•

Dit bleek vooral in regio Brussel problematisch te zijn (23.6% ervaarde problemen) en de
minste problemen stelden zich in regio West-Vlaanderen (4.9% ervaarde problemen).
De hoofdreden waarom deelnemers er niet in slaagden online boodschappen te doen
was omdat er niet voldoende beschikbare tijdsloten waren (78.8%)
Andere redenen waren
• De levertijd was te lang (18.2%)
• De gewenste producten waren niet meer beschikbaar (10.2%)
• De website of app werkte niet (6.6%)

VERANDEREN VAN ONLINE WINKEL
Een deel van de deelnemers die online boodschappen deden, deden dat deze keer wel in een
andere online winkel dan normaal (15.7%), voornamelijk omwille van
•
•
•

Hygiënischere omgang met de producten (46.7%)
Betere leverdiensten (56.5%)
Beter kwaliteit van producten (44.3%)

SOMMIGE DEELNEMERS ZIJN MOMENTEEL OOK WAT ZELFVOORZIENEND
(GEWORDEN)
Ongeveer een kwart van onze deelnemers (23.8%) is momenteel (gedeeltelijk) zelfvoorzienend
•

In regio Antwerpen ligt dit percentage wel significant lager (17.8%)

•

En de meerderheid (91.8%) was dit ook reeds voor de lockdown, dus het is slechts
een hele kleine groep die recent overgeschakeld is.

Voor de lockdown deden deze zelfvoorzienende deelnemers dit voornamelijk omdat
•

Het betere kwaliteitsproducten oplevert (M = 5.83, SD = 1.18)

•

Het duurzaam is (M = 5.82, SD = 1.17)

•

Het ontspannend is (M = 5.56, SD = 1.30)

Momenteel doen deze zelfvoorzienende deelnemers dit voornamelijk omdat
•

Het ontspannend is (M = 5.97, SD = .94)

•

Men tijd heeft (M = 5.62, SD = 1.27)

•

Het een gevoel van trots/voldoening geeft (M = 5.59, SD = 1.38)

In alle provincies kweekt bijna iedereen van de zelfvoorzienende deelnemers zelf kruiden, en
dat is niet verschillend naargelang de provincies.
Ook zelf kippen houden voor eieren is populair, en daar zien we wel verschillen naargelang
regio/provincie;
•

Bijna de helft van de zelfvoorzienende deelnemers uit Antwerpen (47.6%) en OostVlaanderen (45.7%) doen dit

•

In Limburg/Arrondissement Leuven en West-Vlaanderen klimmen deze cijfers tot
respectievelijk 61.9% en 58.6%

•

In Brussel heeft 28.6% van de zelfvoorzienende deelnemers kippen om zelf eieren
te kunnen voorzien.

Ongeveer de helft van deze zelfvoorzienende
groep kweekt ook zelf groenten (56.7%) en fruit (46.1%).

